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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Neformaliojo švietimo organizavimo Širvintų meno mokykloje tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato ugdymo proceso organizavimą Širvintų meno mokykloje (toliau - mokykla).
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu
Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“. Nurodau ugdymo procesą
Širvintų meno mokykloje organizuoti laikantis šio sprendimo bei jo pakeitimų reikalavimų.
3. Ugdymo procesas mokyklose organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintus reikalavimus.
4. Mokykloje privaloma laikytis numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos
bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
5. Mokyklos darbuotojas (toliau - Darbuotojas) privalo dirbti tik jam skirtoje darbo vietoje,
atitinkančioje darbuotojų darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
6. Darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo
darbuotojo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu įrangos ir darbo priemonių naudojimu ir
apsauga.

II. MOKYMOSI VIETA
7. Neformaliojo švietimo programos gali būti vykdomos kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.
8. Tarp užsiėmime dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai,
turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.
9. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos
principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų
švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto bei
vaikų kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, turi
būti ribojamas kontakto laikas (ne ilgiau nei 15 min.).
10. Mokinių drabužiai turi būti paliekami koridoriuje (kabyklos yra kiekviename aukšte).
11. Prieš ir po kiekvieno užsiėmimo mokytojas privalo dezinfekuoti stalus, palanges, kėdžių
atlošus, bendro naudojimo priemones, instrumentus ir vėdinti patalpas.
12. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.
13. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, mokytojas
jas turi išvalyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.
14. Draudžiama atlikti profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją)
mokiniams esant patalpose.
15. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos
ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.
III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
16. Esant poreikiui mokytojas gali keisti nuotolinio ugdymo pamokų laiką, suderinę su
direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

17. Nepertraukiamo mokymosi trukmė neturi būti ilgesnė kaip 90 min.
18. Mokiniui, esančiam izoliacijoje, ugdymas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu.
19. Numatomas pamokų ir pertraukų laikas.
PAMOKA
1 pamoka
2 pamoka
3 pamoka
4 pamoka
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka

PAMOKOS LAIKAS
12.30–13.15
5 min. pertrauka
13.20–14.05
5 min. pertrauka
14.10–14.55
5 min. pertrauka
15.00–15.45
5 min. pertrauka
15.50–16.35
20 min. ilgoji pertrauka
16.55–17.40
5 min. pertrauka
17.45–18.30
5 min. pertrauka
18.35–19.20

IV. MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE
20. I-III aukšto mokinių judėjimo planai pakabinti kiekviename aukšto stenduose ir įėjus į
mokyklą.
21. Kiekvieno skyriaus (Dailės ir Muzikos) patalpos pažymėtos atskira spalva. Dailės
skyrius – raudona, Muzikos skyrius – mėlyna. Mokiniai neturi teisės lankytis skyriuje, kuriame jiems
nevyksta užsiėmimai.
22. Atvykus į mokyklą būtina plauti/dezinfekuoti rankas.
23. Į užsiėmimus mokiniai privalo atvykti likus ne daugiau kaip 15 min. iki užsiėmimo
pradžios.
24. Pašaliniams asmenims ir mokinius atlydintiems, pasitinkantiems tėvams (globėjams,
rūpintojams) rekomenduojama nesilankyti švietimo įstaigoje, išskyrus ypatingus atvejus.
V. SVEIKATOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
25. Visi vyresni nei 6 metų asmenys neformaliojo vaikų švietimo veiklų vykdymo vietose
uždarose patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau –
kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės
kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti
veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.
26. Dėl kaukių dėvėjimo pamokų ir pertraukų metu atsakingas mokytojas, o stebėseną ir
kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
27. Užsiėmimuose dalyvaujantiems vaikams mokytojai privalo pateikti informaciją apie:
27.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir
kt.);
27.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose;

27.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas
ir pan.).
28. Vaikų sveikatos būklė turi būti stebima (sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno
temperatūrą). Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai
(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi būti atskirtas nuo
kitų vaikų, o apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Vaiko tėvams
(globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama jiems registruoti vaiką pasitikrinti
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant
elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.
29. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:
29.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus
į darbą.
30. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai
(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti neformaliojo
vaikų švietimo veiklos vykdymo vietą. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę
registracijos formą adresu www.1808.lt.
30.1. jeigu administracija iš darbuotojo, vaiko ar jo tėvų gavo informaciją apie jam
nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį
visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti
su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;
30.2. draudžiama į užsiėmimus atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
31. Mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse
tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai
rankšluosčiai). Sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (prie įėjimo, tualetuose).
32. Patalpos, kuriose vykdomi užsiėmimai, išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir
kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų
rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams
valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros
patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo išvėdinamos ir išvalomos. Kitas
aplinkos valymas neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos
metu
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020032
7%20(1).pdf).
33. Sužinojus apie nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) mokytojas privalo
informuoti direktorių.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina mokyklos direktorius.
35. Tvarkos stebėseną ir kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
36. Aprašas
viešai
skelbiamas
mokyklos
interneto
svetainėje
adresu
https://www.menomokykla.lt/.
37. Mokykla pasilieka teisę esant nenumatytoms aplinkybėms ir poreikiams koreguoti
mokyklos darbo laiką, skirtingų klasių pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką, kad būtų
atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta ar išvyksta iš švietimo įstaigos,
naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu.
____________________________________

